بحوث :تحليل موضوعي
في العقائد والتاريخ اإلسالمي
()22

ادحارضة ()8
احلسـي (
الرصخي
ادرجع الديـي
ّ
ّ

)

أهم الـؼاط التي تـاوهلا البحث

 َب ْح ُثـا (بقان تؾبقس افتَقؿقّة ذم تلشـقس بِدَ ِظفم إشطور ّية وافتؽػر ّية)احا!!!
واحـــا ُُص ً
ـػرا َب ً
كػسه وأئؿتَه ً
 أشطورة ( :)23ابن تقؿقة ُي َؽ ِّػر َ -أشطورة ( :)24رؤية افعغ بنمجاع إئؿة ..وتدفقس مارؿة افتقؿقّة !!!

افقؼـظة..وافرب إمـــرد ؟!!
 أشطورة ( :)25كوم أو يؼظـة أو افـومّ

إعــــداد
الدكتور غسان البفاديل

الدكتور حقدر اخلزاعي

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)2( .................................

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)3( .................................

آيات وخطبة
ِ
ّس ِل َأ ْم ِري﴿﴾26
اْش ْح ِل َصدْ ري﴿َ ﴾25و َي ِّ ْ
{{ َؿ َال َر ِّب ْ َ
اح ُؾ ْل ُظ ْؼدَ ًة ِم ْن ف ِ َس ِان﴿َ ﴾27ي ْػ َؼ ُفوا َؿ ْو ِل ﴿. }}﴾28
َو ْ
()1

صدق اهلل افعظقم
بسم اهلل افرمحن افرحقمَ ،أ َّو ُل افدِّ ِ
ين َم ْع ِر َؾتُ ُهَ ،وـ َََم ُل َم ْع ِر َؾتِ ِه
ديق بِ ِه ،وـََم ُل افتَّص ِد ِيق بِ ِه تَو ِحقدُ ه ،وـََم ُل تَو ِح ِ
قد ِه
افت َّْص ُ
ْ
ْ
ْ
ُ َ َ
َ َ
الص َفه َك ْػي افص َػ ِ
الص َف ُهَ ،وـ َََم ُل ْ ِ
ِْ
ات َظـْ ُه ،ف ِ َش َفا َد ِة ـ ُِّل
اْل ْخ
ِ ُ ُ ِّ
اْل ْخ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
افص َػ ِة،
ص َػة َأ ََّّنا َؽ ْ ُر ا َد ْو ُصوفَ ،و َص َفا َدة ـ ُِّل َم ْو ُصوف َأ َّك ُه َؽ ْ ُر ِّ
ف اهللَ ُش ْب َحا َك ُه َؾ َؼدْ َؿ َر َك ُهَ ،و َم ْن َؿ َر َك ُه َؾ َؼدْ َثـَّا ُهَ ،و َم ْن َثـَّا ُه
َؾ َؿ ْن َو َص َ

) (1شورة ضه.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)4( .................................

َؾ َؼد َج َّز َأ ُهَ ،و َم ْن َج َّز َأ ُه َؾ َؼدْ َج ِف َؾ ُهَ ،و َم ْن َج ِف َؾ ُه َؾ َؼدْ َأ َص َار إِ َف ْق ِهَ ،و َم ْن
َأ َص َار إِ َف ْق ِه َؾ َؼدْ َحدَّ ُهَ ،و َم ْن َحدَّ ُه َؾ َؼدْ َظدَّ ُه .
()1

) )1اْلمام ظع (ظؾقه افسالم)َّ ،نج افبالؽة.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)5( .................................

أسطورة ( :)32ابو تيمية يُكَفِّر نفسَه وأئمتَه كفرًا
بَواحًا صُراحًا!!!
رب
قال ابن تقؿقة{{ :بسم اهلل افرمحن افرحقم :احلؿد هلل ِّ
افعادغ ...واحلؿد هلل كستعقـه وكستغػره ...وأصفد ّ
أن ٓ إفه ّإٓ
اهلل ،وحده ٓ ْشيك فه ،وأصفد ّ
أن حمؿدً ا ظبده ورشوفه( ...صذ
تسؾقَم) ،ؿال اهلل (تعاػ)َ { :يا َأ ه َُّيا ا َّف ِذي َن
اهلل ظؾقه وظذ آفه وشؾم
ً
آ َمـُوا ا َّت ُؼوا اهللََّ َو ُؿو ُفوا َؿ ْو ًٓ َش ِديدً ا }...إحزاب ،71-77 :وؿال
ون إِ َػ ْ
اْلَ ْ ِر َو َي ْل ُم ُر َ
(تعاػ)َ ...{ :و ْف َتؽُن ِّمـؽ ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُظ َ
ون
بِا َْدعر ِ
وف َو َيـ َْف ْو َن َظ ِن ا ُْدـؽ َِر َو ُأو َف ِئ َك ُه ُم ادُْ ْػؾِ ُح َ
ون }...آل
ُْ
ؾنن ــت ُشئؾت ِمن مدَّ ة ضويؾة،
ظؿران ،177-172 :أ ّما بعدّ ،
بعقد شـة تسعغ وشتَمئة ،ظن أيات وإحاديث افواردة ذم
ؾلحؾت افسائل ظذ ؽري،
صػات اهلل ،ذم ؾتقا ؿدمت ِمن محاة،
ُ
ؾؽتبت اوجواب ذم ؿعدة بغ
ؾذـر ّأَّنم يريدون اوجواب مـّي ٓ بد،
ُ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)6( .................................

وذـرت ؾقه مذهب افسؾف وإئؿة وادبـي ظذ
افظفر وافعك،
ُ
افؽتاب وافسـة ،ادطابق فػطرة اهلل افتي ؾطر افـاس ظؾقفا ،ودا
يعؾم بإدفة افعؼؾقة ،افتي ٓ تغؾقظ ؾقفا ،وب َّقـت ما جيب ِمن خمافػة
اوجفؿقة ادع ِّطؾة؛ و َمن ؿابؾفم ِمن ادش ِّبفة ادؿ ِّثؾة ،إذ مذهب
ف به كػسه ،وبَم َو َص َػه به
افسؾف وإئؿة؛ أن يوصف اهلل بَم َو َص َ
رشوفهِ ،من ؽر حتريف وٓ تعطقلِ ،
ومن ؽر تؽققف وٓ متثقل،
ؿال كعقم بن محاد اْلزاظيَ :من ص َّبه اهلل بخؾؼه ،ؾؼد َـ َػر ،و َمن
جحد ما وصف اهلل به كػسه ،ؾؼد َـ َػر ،ؾؾقس ما َو َصف اهلل به
تشبقفا ،وـان افسؾف وإئؿة يعؾؿون ّ
أن مرض
كػسه ورشوفه
ً
افتعطقل أظظم ِمن مرض افتشبقه ،ـَم يؼال :ادع ِّطل أظؿى ،وادش ِّبه
صـَم. }}...
أظشى ،وادعطل يعبد ظد ًما ،وادش ِّبه يعبد ً
()1

) )1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس بدظفم افؽالم ّقة.1 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)7( .................................

هـا تعؾقؼات:
األولِ [ :من فؿك كديـك يا تقؿقة!!!] :صقخ افتجسقم
ّ
كػسه بـػسه ،ويؽ ّػر كػسه بـػسه ،ويدين أئؿته
ابن تقؿقة ُيدين َ
ويؽ ّػرهم ،ويؽ ّػر ـل أتباظه!!! ؿال تقؿقة :ؿال كعقمَ { :من ص َّبه
اهللَ َ
بخ ْؾ ِؼه ،ؾؼد َـ َػر}!!! وٓ خيػى ظذ اوجؿقع ؾضاظة وصـاظة
افو ْؾرة ،اوجَ ْعد ،اف َؼ َطط ،ظؾقه َك ْعالن،
تشبقففم اهلل بافشاب إمردَ ،
ذم ِ
خضة ،مو َّؿر ،موؾِر ،ظؾقه ُح ّؾة فمفم!!! ...وـذفك ما يؼوفون
افرب ذم أخرة!!! وذم ادعراج!!!
يكون ظؾقه ِمن رؤيا
ّ
و ّ
وـذفك ذم افدكقا ذم افـوم وافقؼظة!!! ّ
وأن رؤيا افـبي (صذ اهلل
فؾرب إمرد إ ّما بافقؼظة وإ ّما بافـوم!!! وإكّه
ظؾقه وآفه وشؾم)
ّ
(صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) تـام ظقـه ،وٓ يـام ؿؾبهّ ،
وأن رؤياه
َـ َػ َؾق افصبحّ ،
وأن رؤياه وحي ،ؾثبت يؼقـًا إُصارهم ظذ اتصاؾه
فؾرب بافشاب إمرد ،افوؾرة،
بافصػات افبؼية!!! وتشبقففم
ّ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)8( .................................

افؼطط!!! وتشبقفه باْلكسان ذم افرأس ،وافشعر ،وافعقـغ ،وافقد،
وافرجل ،وافساق ،وافؼدمغ ،وافضس ،وإشـان ،وادق،
طاهر
واهلروفة ،واوجؾوس ،وافتحرك ،وافـزول!!! ...ؾفذا ُـ ْػ ٌر
ٌ
اح ،وبحسب ـالمفم وإؿرارهم ومؼايقسفم افتؽػر ّية
واح ُُص ٌ
َب ٌ
افؼاتؾة ،ؾافتقؿقة ْأوػ ِمن ؽرهم بافعؼوبة ،وافؼصاص ،وافؼتل،
وافتحريق ،وافتؿثقلّ ،
وـل ما يؼومون به ِمن إرهاب فؾـاس ،ؾفم
ْأوػ بلن ُيـَ ّػذ هبم!!!

الثاينَ [ :ب ْح ُثـا (بقان تؾبقس التَقؿ ّقة يف تلسقس بِدَ عفم
األسطور ّية والتؽػر ّية)] :ؿافوا {بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس
ؿررت افر ّد ظؾقفم ،وؿد
بِدَ ظفم افؽالم ّقة ،}3وأكا مـذ زمن َّ
شجؾت افعديد ِمن ادوارد ،وأظتز هذه إشطورة مـفا ،وأشلل
َّ
اهلل (تعاػ) أن أو َّؾق فؾبحث ،بَم ؾقه مرضاة اهلل ،وككة فإلشالم
وادسؾؿغ ،افذي شقؽون بعـوان {بقان تؾبقس افتَقؿ ّقة ذم تلشقس

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)9( .................................

بِدَ ظفم إشطورية وافتؽػرية} ،وشلظؿل ظذ ذـر ما أشتطقع
ِمن موارد افبحث ضؿن أشطورات افتوحقد إشطوري افذي
كحن ؾقه أن بػضل اهلل (تعاػ) وكعؿه ظؾقـا ،وشقليت ٓح ًؼا إصارة
فؾعـوان ودوارد ِمن افبحث إن صاء اهلل (تعاػ).
الثالث ٓ[ :كتبـّى آراء اجلفؿ ّقة] :دؾع اؾساءات افتقؿ ّقة
ظذ اوجفؿ ّقة ٓ ،يعـي تبـّى مؼوٓت وآراء اوجفؿ ّقة ٓ ،بعـواَّنم
اْلاص ،وٓ بافعـوان افعام افذي يؼصده افتقؿقة وأصار إفقه تقؿقة
ِ
وؽرهِ ،من ّ
فؾؿعتزفة ؾنكّه يشؿل
أن ظـوان اوجفؿ ّقة إضاؾة
إصاظرة وافشقعة وؽرهم ممَّن يرؾض افتجسقم افتقؿي
ومحل افصػات اْلهل ّقة ظذ ما يػفؿفا ظؿوم افـاس ِمن
إشطوري َ ْ
صػات وجوارح بؼ ّية ت ِ
افق مـزف َة ادخؾوق ذم أجزائه
ُـزل اْل َ
ظَم يؼوفون.
وصػاته ،وتعاػ اهلل ّ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)01( .................................

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)00( .................................

أسطورة ( :)32رؤية العني بإمجاع األئمة ..وتدليس مارقة
التيميّة!!!
فؾتذـر وافتلـقد أؿول ،مـذ شـغ ،وؿبل طفور ومتؽّن
ادارؿة ِمن افسقطرة ظذ افبؾدان ،ـان ادػسض أن كبدأ ببحث
ظؾؿي واضح افبقان ،كر ّد ؾقه بافتػصقل ظذ اؾساءات وخزظبالت
ادؼرر أن
(بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس بدظفم افؽالم ّقة) ،وـان َّ
يؽون ظـوان افبحث( :بقان تؾبقس افتقؿقة ذم تلشقس بدظفم
إشطور ّية وافتؽػر ّية) ،فؽن حافت أيادي اوجفل وافـػاق
واْلؾساد دون افؼوع بذفك ،وما تعؾؿون به ممّا وؿع ظؾقـا ِمن
طؾم وؿبح وؾساد ،ؾفو جزء يسر جدً ا ممّا جرى ،واهلل ادُستعان،
وهو أحؽم احلاـؿغ!!! وأن كؼتبس بعض ادوارد ِمن ذاك
افبحث بَم يـاشب ادؼام:

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)02( .................................

قال تقؿقة :أـ {{ ...ثم ؿال افؼايض (أبو َيعذ-387
458هـ) ،وروى أبو بؽر اْلالل (311-234هـ) ،ظن ظؽرمة
افر ْؤ َيا ا َّفتِي َأ َر ْيـ َ
َاك إِ َّٓ ؾِ ْتـَ ًة
ظن ابن ظباس ذم ؿوفه { َو َما َج َع ْؾـَا ه
فِؾـَّاس} اْلرساء ،67 :ؿال (ابن ظ ّباس){ :وهي رؤيا ظغ ،أرُّيا
افـبي (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) فقؾة أرسي به} ،وهذا احلديث
صحقح رواه افبخاري وؽره ـَم تؼدَّ م ،فؽـّه ٓ ّ
يدل ظذ رؤية
افرب (تعاػ)  ،وهلذا مل يذـره ّ
اْلالل ذم أحاديث رؤية حمؿد
ّ
()1

) )1ظـدما ترجع إػ ـتاب تقؿقة (بقان تؾبقس اوجفؿ ّقـة) ،ؾنكّـه شـتجد ضـَمئر
طاهرة ومستسة ٓ تعرف ظذ َمـن تعـود!!! بـل حتتـاج إػ ممكـة وجفـد!!!
وظـدما تصل إػ افـتقجة وافتشخقص بعد ادراجعة ،ؾنكّه ّ
بؽل شـفوفة يلتقـك
جاهل ِمن جفال افتقؿ ّقة ،ويؼول ّ
إن هذا افضـؿر ٓ يعـود ظـذ هـذا آشـم
ـل ما بـقت ِمن اشتدٓلّ ،
افذي ؿصدته ،وحياول أن يبطل ّ
وـل هذا يرجع إػ
تدفقس ابن تقؿقة ذم افؽالم وتشويشه وتشوُّيه وتؼػقز ِمن هـا إػ هـاك!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)03( .................................

(صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ر َّبه  ،إ ّكَم َذ َـ َره ؿبل ذفك ذم أحاديث
()1

ّ
افض ّالل ِمن
اْلرساء ،ؾنكَّه
(اْلالل) ؿال تػريع ما ر ّدت اوجفؿ ّقة ه
ؾضائل كبقـا حمؿد (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ِمن ؾضائل ِذ ْـر
اْلرساء وافرؤية وؽر ذفك.
ّ
(اْلالل) ِذ ْـ ُر اْلرساء ،أخزكا ا َد هر ْو ِذ هي ،ؿال :ؿؾت
ثم ؿال
ٕيب ظبد اهللَ ،ؾ ُحؽِ َي ظن موشى ظن ظؼبة أ ّكه ؿال { َّ
إن أحاديث
مج َع (أبو
اْلرساء مـام} ،ؾؼال أبوظبد اهلل هذا ـالم اوجفؿ ّقةَ ،و َ َ
َ
أحاديث اْلرساء وأظطاكقفا وؿال {مـام إكبقاء وحي}،
ظبد اهلل)

) )1وهذا يعـي ّ
افرب ظـد ابن تقؿقـة ثابتـة!!! وــذفك يتَّضـح ِمـن
أن رؤية ّ
افـص أكّه يوجد ظـد ّ
خاصـة ومصــَّػة حتـت ظــوان
اْلالل أحاديـث ّ
خالل ّ
أن افؼايض يعتؼد ّ
(أحاديث رؤية حمؿد ر ّبه)!!! وذم ادؼام ّ
بلن هذا احلـديث ٓ
ّ
افرب ،مع ِّؾ ًال اظتؼاده هذا ّ
بلن اْل ّالل مل يذـر هذا احلـديث مـع
يدل ظذ رؤية ّ
افرب ،بل َذـ ََره ذم ضـؿن أحاديـث
إحاديث افتي وضعفا بخصوص رؤية ّ
اْلرساء وؾضائل افـبي ؾقه!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)04( .................................

وؿرأ ظؾقه شػقان ،ؿال ظؿرو شؿعت ظبقد بن ظؿر يؼول {رؤيا
إكبقاء وحي} ،ؿال وأخزن محدويه اهلؿدان ،حدَّ ثـا حمؿد بن أيب
ظبد اهلل اهلؿدان ،حدَّ ثـا أبوبؽر بن موشى ظن يعؼوب بن خيتان،
ؿال :شلفت (يعـي أبا ظبد اهلل) ظن ادعراج ،ؾؼال (أبو ظبد اهلل):
ظع بن ظقسى َّ
أن حـبالً
{رؤيا إكبقاء وحي} ،ؿال وأخزن ّ
حدَّ ثفم ،ؿال (حـبل) :شؿعت أبا ظبد اهلل وشلفته ،ؾؼال {اوجـَّة
وافـَّار ؿد ُخؾؼتا ،وذم هذا حجة ّ
رأي
أن رؤيا إكبقاء ذم إحالم ُ
افعغ ،وفقس ُح ْؾ ُؿفم ـسائر إحالم}.
ؿال ّ
اْلالل أخزكا احلسن بن أمحد افؽرمان حدّ ثـا أبو بؽر،
ؿال حدَّ ثـا أبو أشامة ظن شػقان ظن ِشَمك ظن شعقد بن جبر ظن
ِ
ؼ ـ َْو َـ ًبا} يوشف ،4 :ؿال (ابن
ابن ظباس{ :إ ِّن َر َأ ْي ُت َأ َحدَ َظ َ َ
ظباس) {ـاكت افرؤيا ؾقفم وح ًقا} ،حدّ ثـا احلسن بن شالم...
ِ
ؼ ـ َْو َـ ًبا}
ظن شعقد ظن ابن ظباس ذم ؿوفه {إ ِّن َر َأ ْي ُت َأ َحدَ َظ َ َ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)05( .................................

ؿال (ابن ظباس) {ـاكت رؤيا إكبقاء وح ًقا} ،أخزكا ظع بن
افر ْؤ َيا
حرب ...ظن ظؽرمة ظن ابن ظباس ذم ؿوفه { َو َما َج َع ْؾـَا ه
َاك إِ َّٓ ؾِ ْتـَ ًة فِؾـ ِ
ا َّفتِي َأ َر ْيـ َ
َّاس} ،ؿال (ابن ظباس) {هي رؤيا ظغ،
أرُّيا افـبي (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) فقؾة أرسي به}.
(ؿال ابن تقؿقة)ِ :
وذ ْـ ُر اْلالّل هلذا مع هذه إحاديث ؿد
يؼال إ ّكَم ذـره فؼول أمحد {رؤيا إكبقاء ذم إحالم رأي ظغ،
وفقس ُح ْؾؿفم ـسائر إحالم}ّ ،
وإن ؿوفه رأي ظغ ٓ ،يـػي أن
يؽون ذم ادـامَّ ،
ٕن ذم افصحقح ظن ابن ظباس {ظن افـبي (صذ
يتوضل
اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) تـام ظقـاه ،وٓ يـام ؿؾبه ،وهلذا ـان ٓ َّ
إذا كام}.
(وؿال ابن تقؿقة){ :وـذفك ؾعل أبو بؽر بن أيب ظاصم ذم
افسـَّة فه ،ؾن ّكه ؿال :باب ما ُذـِ َر ذم رؤية كبقـا (صذ اهلل ظؾقه
ـتاب ُ
وآفه وشؾم) ر ّبه (تبارك وتعاػ) ذم مـامه ،ثم َذ َـ َر حديث ظؽرمة

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)06( .................................

افر ْؤ َيا ا َّفتِي َأ َر ْيـ َ
َاك إِ َّٓ ؾِ ْتـَ ًة
ظن ابن ظباس ذم ؿوفه { َو َما َج َع ْؾـَا ه
فِؾـ ِ
َّاس} ،ؿال {هي رؤيا ظغ رآها افـبي (صذ اهلل ظؾقه وآفه
ثم
وأَّنا ذم ادـام َّ ،
وشؾم)} ،ؾفذا يؼتيض ّأَّنا ظـده رؤية ظغّ ،
()1

روى حديث شػقان ظن ِشَمك ظن شعقد بن جبر ظن ابن ظباس
ؿال {ـاكت رؤيا إكبقاء وح ًقا} ،وروى ظن مصعب بن شعد ظن
معاذ { َّ
أن رشول اهلل (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ما رأى ذم كومه
وذم يؼظته ،ؾفو حق}...

) )1أي ّ
أن رؤية افـبي ر ّبه (ظذ هقئة افشاب إمرد اوجعد افؼطط) ،رؤية ظغ،
حق ظـد افتقؿقة!!! ّ
ٕن رؤيـا إكبقـاء ذم ادــام
وإن ـاكت ذم ادـام ،ؾفي رؤيا ّ
هي رؤيا ظغ ،ؾؼد صاهد افشاب إمرد رؤيا ظغ!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)07( .................................

حق،
ؾفذا مجؾة ما ذـره اْلالل ،ومؼصوده به
تثبقت اْلرساء ،وأ َّكه ّ
ُ
وج َع َؾه بذفك ِمن جـس
وأكَّه َمن َص َّغ َر أمره بؼوفه هو مـامَ ،
جفؿي ٌّ
ضال }}} !!!
مـامات افـاس ،ؾفو
ٌّ
()1

()1

) )1هذه ِمن افعبارات افتؽػرية افتي ُي ْؼتَل بسببفا افـاس!!! فؽن هذا تدفقس
واضح وخقاكة ظؾؿ ّقة وإؾك واؾساء!!! ؾاوجفؿي افضال!!! -حسب تعبر
تقؿقة -داذا يؼول ّ
إن ما حصل ذم اْلرساء رؤية مـام ،وهو ِمن جـس مـامات
افـاس؟!!! واوجوابٕ :كّه بغ خقارين ،إ ّما أن خيرج ظن افدين وادؾة،
و ُي َؽ َّػر!!! وبافتال ُي ْؼتَل!!! أو ُخيافف ما جاء ذم افبخاري ،ؾنذا أتت افرواية ذم
افبخاري تدل ظذ ّ
أن ما جرى ذم اْلرساء هي رؤية ظغ ،وهـا ماذا تػعل؟!!
هل ترؾض افراوية؟!! واوجوابّ :إَّنم ٓ يؼبؾون!!! ٕكّه فك اْلقار أن َت ْؽ ُػر
بافؼرآن ،فؽن ٓ َت ْؽ ُػر بافبخاري!!! أي ترؾض افؼرآن ،وتطعن به ،وٓ حتؽي
ِ
ِ
وترجع
ادموفغ،
تمول؟!! وهـا تؽون من ِّ
أي يشء ظذ افبخاري!!! أو هل ِّ
َّ
إػ اوجفؿ ّقة ،و ُت ْؼتَل ظذ هذا إشاس!!! ؾال ُي ْس َؿح فك بافتلويل!!! وافـتقجة
ـقف خيؾص اْلكسان؟!! وـقف ُيـَزِّ ه ر َّبه ِمن افشاب افؼطط إمرد اوجعد؟!!
إن ما حصل ذم ادـامِ ،
ِ
ومن هـا يضطر اوجفؿي أن يؼول ّ
ومن جـس مـامات
افـاس ،ويؿؽن فإلكسان أن يرى ّ
ـل يشء ،وٓ يؿؽن أن يـطبق ظذ اْلارج،

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)08( .................................

أقول[ :اضطرار اجلفؿ ّقة إىل التلويل!!!] :افؽالم
وأشؾوب افؽالم ؾقه جفل ،وتغرير ،وـذب ،واؾساء!!! ؾؾو شلل
أي ظاؿل كػسه ،داذا يؼول اوجفؿي افضال( -ادعتزل ،وإصعري،
ّ
إن اْلرساء ؿد حصل ذم ادـام ،ذم ّ
وافشقعي!!!)ّ -
ـل موارده ،أو
خصوص موارد اْلرساء افتي ؾقفا تشبقه ومتثقل ودمسقم هلل
يـزهون اهلل
(تعاػ) وتـزيؾه مـزفة ادخؾوؿغ؟!! ؾاوجفؿ ّقة ّ
ويؼدّ شوكه ظن اوجسؿ ّقة وادثؾقّة وافتشبقه ،ؾقؾتجئون إػ افتلويل،
وهذا افتزير اوجفؿي هو افتزير كػسه افذي يػعؾه افتقؿ ّقة وابن تقؿقة ذم
تزيرهم فرؤية افشاب إمرد افؼطط ،وأكّه رؤية مـام ،وهبذا يتّضح حجم
َّٕنا رؤية مـام ،وما
افتدفقس افتقؿي!!! ؾؼض ّقة افشاب إمرد ٓ ُي ْط َعن هباّ ،
يرى ذم ادـام ٓ يشبه افواؿعّ ،
وـل إكسان حسب مستوى إيَمكه واكحراؾه
وؾسؼه!!! وأ ّما ذم ؿضقة اْلرساء ،ؾاوجفؿ ّقة يؼوفون ّ
إن ما حصل ِمن رؤية ذم
ؾنَّنا تدل ظذ ّأَّنا بادـام ،فؽن افتقؿ ّقة يرؾضون ذفك
اْلرساء طاهرها دمسقمّ ،
ِمن اوجفؿ ّقة!!!
) )1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس بدظفم افؽالم ّقة.7 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)09( .................................

ؾقؼوفون ّإَّنا رؤيا مـام ،وفقس ظـدهم ّ
حل ّإٓ هذا افتلويلّ ،
ؾنن
احلؾول إخرى ُمفؾؽة!!! ؾنن ؿافوا ّ
إن افروايات شاؿطة ،ؾفذا
أيضا ،ؾفذا ُـ ْػ ٌر أظظم ظـد افتقؿ ّقة،
يستؾزم شؼوضفا ِمن افبخاري ً
يستحق ؾاظؾه افؼتل واْلروج ِمن افدين واد ّؾة واْلشالم!!! وإن
ِ
ادستؾزمة فؾتشبقه وافتجسقم ،ؾؼد خّسوا افدكقا
ؿافوا برؤيا افعغ
جسَم و َثـًا!!! ؾاضطروا فؾتلويل وافؼول
َّٕنم ظبدوا ً
وأخرة!!! ّ
ّ
إن افرؤيا ذم ادـام!!!
ب ـ (ثم قال ابن تقؿقة){{ :ثم ؿال اْلالل بعد ذفك:
رأيت ريب} ،ؾذـر
ؿول افـبي (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) { ُ
أحاديث افرؤية ،ومل يذـر ؾقفا حديث ابن ظباس ادتؼدِّ م ذم ؿوفه
َاك إِ َّٓ ؾِ ْت َـ ًة فِؾـ ِ
افر ْؤ َيا ا َّفتِي َأ َر ْيـ َ
َّاس}َ ،ؾدَ َّل ّ
اْلالل
{ َو َما َج َع ْؾـَا ه
َ
بذفك ظذ َّ
حديث ابن ظباس هذا مل ُي ْؼ َصد به كػس رؤية حمؿد
أن
(صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ر ّبه ،وإ ّكَم هو ما رآه فقؾة ادعراج

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)21( .................................

مطؾ ًؼا ،ؾادطؾق ُحي َتؿل رؤية ٍ
حمؿد (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ر ّبه،
ْ
فؽن ؾرق بغ ما حيتؿؾه افؾػظ وبغ ما ّ
يدل ظؾقه. }}...
()1

أقول:
تػؽر تقؿقة ض ِّقق وعؼ ُؾه صغر!!!]:
تعؾقق[ :1
ُ
تػؽر ض ّقق وظؼل صغر ظـد تقؿقة!!! افذي يستؾزم ظدم
ؾِ ْفم ادعـى افواضح ادؼصود!!! ؾعؾَمء وأئؿة افتقؿ ّقة ،افذين يلتون
ٍ
ٍ
ودفقل ْشظي ،ظذ
ـشاهد ْشظي،
بحديث اْلرساء ،يلتون به
افؼاظدة وإصل افؼظي ذم { ّ
أن رؤيا إكبقاء ،حتى افتي ذم
افرب ذم
افـوم ،ؾفي رؤيا ظغ} ،ؾقط ِّبؼون هذا إصل ظذ رؤيا
ّ
افـوم ،ؾقثبت ظـدهم ّأَّنا رؤية ظغ!!!

) )1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس بدظفم افؽالم ّقة.7 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)20( .................................

تعؾقق[ :2تقؿقة جيفل الدٓلة الؾغوية!!!]:
ـالم ؽريب!!! ٕكّه ٓ يصدر ّإٓ ظن صخص ٓ يعرف
افدٓفة افؾغوية!!! وٓ يعرف افدال وٓ اددفول ؾقفا!!! وٓ يعرف
افـص
مـشل افدٓفة افؾغوية وماهقتفا!!! ؾفو ٓ يعرف معـى
ّ
أن افظاهر حجة ـَم ّ
ومعـى افظاهر!!! وٓ يعرف ّ
افـص
أن
ّ
حجة!!! وٓ يعرف ّ
أن دٓفة افؾػظ ظذ معـى يستػاد ِمن اْلضالق
ـَم ُيستػاد ِمن افعؿوم ،ؾقؽون ً
دآ ظؾقه وحج ًة ؾقه!!! ؾادعـى
ادطؾق ّ
يدل ظؾقه افؾػظ بادطابؼة أو افتضؿن ،ويدخل ضؿن
أصال!!! ّ
ادـطوق ،ؾال معـى فؽالم صقخ تقؿقة ً
ٕن ادعـى ادطؾق
ّ
يدل ظؾقه افؾػظ بافدٓفة افؾػظقة ،ؾفل َج ِف َل افتقؿقة هذه افدٓفة
وادعان افؾغوية افواضحة وإشاس ذم افػؼه وأصول افػؼه؟!!
وبتعبر آخر :ما معـى ادؼابؾة بغ ما حيتؿؾه افؾػظ وبغ ما ّ
يدل
ظؾقه افؾػظ؟!! ٕكّه ذم ادطؾق ٓ يوجد ما حيتؿؾه افؾػظّ ،
ٕن افؾػظ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)22( .................................

تضؿـًا ،وبعد أن ّ
ّ
دل ظذ ادعـى ادطؾق،
يدل ظذ ادطؾق مطابؼ ًة أو ّ
يليت احلديث ظن مصاديق ادعـى ،وهذا جيفؾه ابن تقؿقةٕ ،كّه ُي َؽ ِّػر
ظؾَم أكّه دار دور ادـطق
ادـاضؼة وأهل افؽالم وافػؾسػة!!! ً
واحلؽؿة وافؽالم!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)23( .................................

أسطورة ( :)32نوم أو يقظة أو الهوم اليقظة ..والربّ
األمرد؟!!
أـ قال ابن تقؿقة{{ :وؿول اْلمام أمحد  :هذا ؿول
()1

ٕن أحاديث ادعراج ه
تدل ظذ َّ
اوجفؿ ّقةّ ،
أن اهلل ؾوق وؽر ذفك مم ّا
ُتـؽِ ُره اوجفؿ ّقة  ،ويدؾعون ذفك َّ
بلن أحاديث ادعراج مـام ،ؾؼال
()2

) )1وضعت كؼطتان صارحة (ّ ،):
مشوش!!! ؾفـل ؿـول
ٕن افؽالم ـافعادة َّ
اْلمام أمحد ؿول اوجفؿ ّقة ،أو ؿول اْلمام أمحد ،ثم ؾاصؾة ،ويتحدَّ ث ظن يشء
ويؼول هذا ؿول اوجفؿ ّقة؟!! ؾال تعرف ماذا يريد؟!! وٓ أظرف ـقـف يػفـم
افتقؿ ّقة ما ؿافه صقخفم؟!! ؾؽالمه ظبارة ظـن خـزظبالت وـؾـَمت متؼاضعـة
فقس هلا ّأول وٓ آخر!!!
) )2أي ّ
أن اوجفؿ ّقة تـؽر اوجفة وافػوؿ ّقة هلل (تعاػ) ،ؾـنذا ــان اهلل ؾـوق ،إذن
أْشت إفقـه،
هو فقس حتـت ،أي ٓ يوجـد حتـتٕ ،كّـه إذا ــان ؾـوق ،ؾؼـد
َ
ؾاوجفؿ ّقةِ -من ادعتزفـة وإصـاظرة وافشـقعة -يـزِّ هـون اهلل ويؼدِّ شـوكه ِمـن
اوجسؿقة ِ
ــل افروايـات افتـي ّ
ومن افشبه بادخؾوؿغ ،ويرؾضـون ّ
تـدل ظـذ
ّ
اوجسؿ ّقة وافتشبقه وادثؾقة بادخؾوؿات ،ويعتزوها رؤيـا مــام ،وهـذا افؽـالم
فقس ّ
وحي َـرق بافــار إذا
خيص اوجفؿي افذي ُيؼ َطع فسـاكه ُ
فؽل اوجفؿ ّقة!!! بل ّ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)24( .................................

أمحد {مـام إكبقاء وحي} ،وذفك ُي ِػقد ّ
أن ما ُذـِ َر ؾقه مـفا أ ّكه ذم
ادـام ،ـحديث َ ِ
ْش َ
يك بن ظبد اهلل بن أيب كؿر ظن أكس ،وـذفك
أن مجقعفا مـامّ ،
فو ُؿدِّ َر ّ
ؾنن ذفك ٓ يوجب أن ُيشبه برؤيا ؽر
افـبي (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم)ّ ،
ٕن رؤياه وحي ،وهو تـام ظقـه
ك ًحا به ذم حديث ْشيكّ ،
ؾنن
وٓ يـام ؿؾبه  ،ـَم جاء ذفك ُم َ َّ
()1

أراد أن يعارض افبخاري!!! وأ ّما اوجفؿي ادـػتح افـذي هـو مـع اهلل وحيـسم
ِ
َّٕنا ختافف
ظؼؾه ،ؾنكّه يرؾض افرواية من أشاشفا ،ويعتزها ؽر صحقحة!!! ّ
ُضــرب باوجـدار ــَم أوه أهـل افبقـت
افؽتاب وافسـة افؼطع ّقة وافعؼل ،ؾت َ
بلن ّ
(ظؾقفم افسالم) ّ
ـل ما ظارض افؽتاب وافسـة ،ؾفو زخرف باضـل ،ؾـال
ؿدش ّقة فؽتاب بعد ـتاب اهلل وبعد شـة افـبـي (صـذ اهلل ظؾقـه وآفـه وشـؾم)
افؼطع ّقة ،ؾاوجفؿ ّقة إذن يـزهـون اهلل ظـن اوجسـؿ ّقة ،ويعتـزون مـا حصـل ذم
اْلرساء افذي ؾقه افتجسقم وافتشبقه ،يعتزوكه ذم ادـام ٓ ،أكّه رؤية ظغِ ،
ومن
افواضح ّ
أن ادـام يصقب وخيقب ،ويطابق وٓ يطابق ،أو يطابق ِمـن جفـة وٓ
يطابق ِمن جفات!!!
) )1ابن تقؿقة أتى برأي اوجفؿ ّقة ورأي أمحد ،ور ّد ظذ اوجفؿ ّقة بؽـالم أمحـد،
ؾفو يلخذك بؽالم أمحد يا تقؿ ّقة يا ظؼول ؾارؽة!!! وافشــيء ادؾػـت ّ
أن ابـن

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)25( .................................

ِ
رس َى بِ
فػظه افذي ذم افصحقح ظن َأك ََس ؿالَ { :ف ْق َؾة ُأ ْ ِ
رشول اهلل
(صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ِم ْن َم ْس ِج ِد ا ْف َؽ ْع َب ِة :أكّه َجا َء َث َ
ال َث ُة َك َػ ٍر،
وحى إِ َف ْق ِهَ ،و ُه َو ك َِائ ٌم ِذم ا َد ْس ِج ِد ْ
احلَ َرا ِمَ ،ؾ َؼ َال َأ َّو ُهل ُ ْمَ :أ ه ُُّي ْم
َؿ ْب َل َأ ْن ُي َ
هو؟ َؾ َؼ َال َأوش ُطفم :هو َخرهم ،و َؿ َال أحدُ هم[ ِ
آخ ُر ُه ْم]ُ :خ ُذوا
ُ
ْ َ ُ ْ ُ َ ُْ ُ ْ َ
ُ َ
َت تِ ْؾ َكَ ،ؾ َؾ ْم َي َر ُه ْم َحتَّى أت َْو ُه [ َجا ُءوا] َف ْق َؾ ًة ُأ ْخ َرى،
َخ ْ َر ُه ْمَ ،ؾؽَاك ْ
ؾِ َقَم َي َرى َؿ ْؾ ُب ُه وتـا ُم ظقـُه وٓ يـا ُم ؿؾ ُبهَ [ ،وافـَّبِ هي (صذ اهلل ظؾقه وآفه
وشؾم) ك َِائ َؿ ٌة َظ ْقـَا ُه َوَٓ َيـَا ُم َؿ ْؾ ُب ُه]َ ،وـ ََذف ِ َك إَكْبِ َقا ُء َتـَا ُم َأ ْظ ُقـ ُُف ْم َوَٓ
يػرع ظذ ـالم أمحد ّ
بلن أي حديث يؼ إػ أكّه ذم ادـام ،ؾنكّه ظبارة ظـن
تقؿقة ِّ
إن مـام إكبقاء وحيّ ،
رؤيا ظغ ،وافدفقل ؿول أمحد ّ
وإن افـبي تـام ظقــه ،وٓ
يـام ؿؾبه ،وهذا يعـي حتى فو ؿقل ذم ادـام ،ؾفي رؤيا ظـغ ،وحتـى فـو داؾـع
تقؿقة ّ
وـل افتقؿ ّقة ِمن اْلكس واوجن ظذ ّ
أن افرؤية ـاكت ذم ادـام ،ؾفـي رؤيـا
ٕن رؤيا افـبي وحـيّ ،
ظغّ ،
ٕن ظقــاه تــام ،وٓ يــام ؿؾبـه ،ؾرؤيتـه ـػؾـق
افصبح ،ؾقؽون ؿد رأى ر ّبه افشاب إمـرد ،اوجعـد ،افؼطـط ،افـوؾرة ،ظؾقـه
كعالن!!!...

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)26( .................................

ِ
ِ
افس ََم ِء]} ،وإذا ـان
وهب ْمَ [ ،ؾت ََوَّٓ ُه ج ْ ِز ُيل ُث َّم َظ َر َج بِه إِ َػ َّ
َتـَا ُم ُؿ ُؾ ُ ُ
ـذفك ،ـان هذا بؿـزفة ا ُد ِ
غؿ ِ
غؿض) افعغ إذا ّ
دمذ فؼؾبه
ض (ا ُد ِّ
حؼائق إشباب ،و ُظ ِر َج بروحه إػ افسَمء وظايـت إمور ،ؾفذا
فقس ِمن جـس مـامات افـاس ،وهو يؼظة ٓ مـام}} .
()1

أقول[ :تقؿقة يمكِّد القؼظة ٓ ادـام!!!] :افؽالم واضح
جدً ا ،ؾتقؿقة يمـِّد أكّه يؼظة ٓ مـام ،ويمـِّد جدً ا ّ
أن مـام افرشول
(صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) فقست ـؿـامات باؿي افـاس ،بل كومه
افرب إمرد اوجعد ،ويرى كعؾقه
يؼظة ،يرى إصقاء ،ويرى
ّ
وح ّؾته ،ظؾم افقؼغ ،وظغ افقؼغ ،وحق افقؼغ!!! كعم إكّه يؼول:
ُ
وهو يؼظة ٓ مـام!!!
ب ـ ثم قال الشقخ تقؿقة{{ :ؿال افؼايض ،وروى أبو
افؼاشم ظبقد اهلل بن أمحد بن ظثَمن ،ؾقَم خرجه ِمن أحاديث

) )1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اوجفؿ ّقة ذم تلشقس بدظفم افؽالم ّقة.7 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)27( .................................

افصػات ،بنشـاده ظن ابن ظباس ،ؿال :ـاكت اْلُؾة ْلبراهقم،
وافؽالم دوشى ،وافرؤية دحؿد (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم
وظؾقفم أمجعغ)  ،ؿؾت :وهذا صحقح ظن ابن ظباس (ريض اهلل
()1

ظـفَم) ـَم تؼدم  ،ؿال (افؼايض) وروى أبو حػص بن صاهغ ذم
()2

) )1ؾنذا مل ت َُصدّ ق اْل ّؾة وافصداؿة وإفػة وافعالؿـة احلؿقؿـة بـغ اهلل وبـغ
إبراهقم ـافصداؿة بغ افـاس وبغ إصدؿاء ،ؾلكت ـاؾر ،جفؿي ،مباح افدم
وافعرض وادال!!! وإذا تـؽر افؽالم افعادي بغ افــاس افـذي فـه مؼـدِّ مات
وأشباب وأظضاء وأجزاء ،ويوجد ذم ادؼابل اوجفاز وافعضـو افـذي يسـتؼبل
ويػّسه وحي ِّؾؾه ويػفؿه ،أي إذا مل ت ْ
َؼل ّ
بلن اهلل ـ َّؾم موشى ـال ًما ضبقع ًقا
افؽالم ِّ
ـاؾر!!! وإذا مل ت ْ
َؼل بافرؤية احلؼقؼـة ،رؤيـة
ـافؽالم بغ افـاس ،ؾلكت
جفؿي ٌ
ّ
افعغ فؾشاب إمرد اوجعد ،...ؾلكت جفؿي ،ــاؾر ،مرتـدّ  ،وثــي ،مؾحـد،
جيب أن ُت ْؼتَل!!!
أن ابن ظباس ٓ ُيـا َؿش ذم يشء ممّا يؼولّ ،
الحظ ذم ادؼام ّ
ؾؽل ما يليت به
)ُ )2ي َ
هـا ،ؾفو تام وصحقح ،وـلكّه ظبارة ظن وحي يوحى ،ما دام يصب ذم
افتوحقد افتقؿي إشطوري حسب تػسرهم وتلويؾفم ،وأ ّما إذا جاءت
روايات ابن ظباس ذم افػؼه وافتاريخ وافسرة افذي خيافف ؾقه مـفج ادارؿة

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)28( .................................

شــه ،بنشـاده ظن افضحاك بن مزاحم ،ظن ابن ظباس (ريض اهلل
مرتغ ،وهو افذي اتبعه أمحد ،واحتج به ظن
ظـفَم) ،أ ّكه رآه بػماده ّ
ابن ظباس ـَم تؼدَّ م ،وأما هذا افتؼققدِ ،
ؾؿن َو ْض ِع بعض
ّ
ادتلخرين ،ؿال افؼايض ،وروى أبو حػص ،بنشـاده ظن ابن جريج
ظن ظطاء ظن ابن ظباس ،ؿال :رأى رشول اهلل (صذ اهلل ظؾقه وآفه
أيضا بنشـاده ظن ظؽرمة ظن ابن
مرتغ ،وروى ً
وشؾم) ر ّبه بػماده ّ
ظباس ؿال {رأى حمؿد (صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم) ر ّبه بؼؾبه}،
ؿال افؼايض ،وهذا آختالف ظـه فقس براجع إػ فقؾة ادعراج،
وإ ّكَم هو راجع إػ رؤيته ذم ادـام ذم ؽر تؾك افؾقؾة ،رآه بؼؾبه ظذ
ما كب ِّقـه ؾقَم بعد ،ؿؾت (ابن تقؿقة) :هذه إفػاظ ادتلخرة ثابتة ذم

افتقؿ ّقة وحؽّامفم ،ؾنكّه ُيـا َؿش ذم إيَمن ابن ظباس ،وظؿره ،وؾؼفه ،وهل هو
أؾؼه ِمن ؾالن ،أو ٓ ،وهذا إشؾوب يستخدمه افتقؿ ّقة مع ابن ظباس
وؽره!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)29( .................................

افصحقح ظن ابن ظباس ،وهو ذـرها ذم تػسر ؿوفه (تعاػ)
{ َو َف َؼدْ َرآ ُه ك َْز َف ًة ُأ ْخ َرى} افـجم ،13 :ومل يؼل ابن ظباس ّ
إن افرؤية
بػماده ـاكت ذم ادـام ،بل تؽون ذم افقؼظة}}.

[تقؿقة يمكِّد عذ الرؤية يف القؼظة!!!]
ّ
وبؽل إُصار ،ظذ ّ
أن
ٓحظوا ـقف يم ِّـد ابن تقؿقة،
افرؤيا مل تؽن ذم ادـام ،بل ـاكت ذم افقؼظة!!!
ِّ
وصل افؾفم ظذ حمؿد
رب افعادغ ،وافعاؿبة فؾؿتؼغ،
واحلؿد هلل ّ
وآفه افطقبغ افطاهرين
وأشلفؽم افدظاء
اهلل أكز اهلل أكز اهلل أكز الؾفم ِّ
صل عذ حمؿد وآل حمؿد
السبت  1ربقع الثاين  1438هـ
ادوافق  2112/12/ 31م
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